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Nondik gatoz? 

Amantalen ahotsa ikuskizunean egin zuten topo lehen aldiz Oinkarik eta Hikak. 
2012ko azaroa zen. Orduko hartan Gerra zibilean amantala jantzita bizitzari aurre 
nola egin erakutsi ziguten emakumei buruz mintzatu ginen.  Amantalen elkarteak 
antolatu zuen ikuskizuna.

Handik urte batera, 2013ko uztailean Itsasoaren emazteak ikuskizuna sortu zuten 
elkarlanean. 

Ikuskizun honek, Euskal dantza tradizionala oinarri hartuta, Euskal Herriko 
kostaldeko arrantzaleen emazteen bizipenak Kontatu ditu. Berrogeita hamar 
dantzari, lau musikari eta bi aktore bildu dira taula gainean olatuaren joan etorrian, 
josi eta josi saretan barrena historia bizi eta hunkigarria harilkatuz. 

Itsasoaren emazteak.



Elkarlana zinez aberasgarria izan da bi taldeontzat. Hika gogotsu zegoen aspalditik 
dantzaren munduan murgiltzeko. Agurtzane Intxaurragaren formakuntzan 
dantzak atal handia izan du beti eta bere ikuskizunek asko dute koreografia 
eszenikotik. Hortaz, Oinkarik bere ikuskizun berria zuzentzeko eskatu ziotenean 
ez zuen dudarik izan. Gogoa, ilusioa, urrats berriak ikertu eta ezagutzeko asmoak 
izan ziren elkarlanean hasteko arrazoietako batzuk. 

Bestalde, Oinkarik  berrogei urteko ibilbidearekin gainean, urrats berriak emateko 
beharra ikusi eta sentitu zuen. Nor zen eta zertan ari zen ahaztu gabe, Hikarekin 
lan egiteak Euskal dantzari begirada ezberdinez begiratzeko aukera emateaz gain, 
Euskal herriko Antzoki sarean lan egiteko parada eskaini dio.  

Gerora bi taldeen arteko elkarlanak ohiko bihurtu dira.

Gerrak eraman, trenak ekarri. Gipuzkoako Foru Aldundia. 2016 abendua.



Sagarra hartu, 

sagarrarekin 

eta sagarrari dantzatu. 

Sagarraz mintzatu, 

sagarrarekin kantatu, 

sagarra dastatu, 

sagarra eragin, 

sagarrarekin jolastu 

eta erotu.

Alegia, 2017ko uztailaren 16a.



Zer da SAGARTU? 

UMOREZ, ALAITASUNEZ eta BIZI-BIZI, sagarrak gure herrian ez ezik, paradisuko 
garaietatik hona izan dituen esanahi guztiak plazaratuko dituen KALEKO ikuskizun 
multidisziplinarra, zuzeneko musika, antzerkia eta dantzarekin.  

Sagarra tentazioa da. Goserik gabe, gutizia. Bazkal-aurretik, kapritxoa. Bazkal-
ondoren, apeta. Eta beti, osasuntsua. Gosea baretzen du, eta aldi berean, sagar 
gehiagoren gosea piztu.

Sagarrak dantza egiten du. 

Poltsikoan berdea, poltsoan, gorria eta eskuan, berdea! 

Sortze prozesua. Durango, 2017ko ekainaren 10a.



Errege sagarra 

Txori sagarra

Errezil sagarra

Urtebiaun

Urtebitxiki

Txalaka

Patxuola

Iski-miskia 

Pelestina

Goikoetxe

Moko

Mozolua

Potzolua

Andoaian sagarra

Mendiola

Urdai sagarra

Palazio

Manttoni

Gezabeltza

Abalia

Agor mokote

Aldako sagarra

Altza sagarra

Amabirjin sagarra

Aritza

Aya sagarra

Aziloka

Bizkai sagarra

Boskantoi

Burni makatza

Buztiña

Errege gaxi

Frantzes sagarra

Gazi haundi

Geza gorri

Geza miña

Kamuesa

Kanpandoja

...

Zarautz, 2017ko uztailaren 8a.



Sagarretik sagardora eta sagardotik bueltan sagastietara! Festa 
batean hasi eta festa batean amaitzeko moduan ibiliko gara, 
tartean sagarrak gure herrian ez ezik, paradisuko garaietatik 
hona izan dituen hainbat esanahi plazaratuz, ikuskizunari 
ikuspuntu aberatsagoa eta zabalagoa eskainiz. 

“Gozoa edo mikatza ote zen Paradisukoa? 
Mikatza edo garratza Edurne Zuri tentatu 
zuena? Berdea, horia edo gorria Gillen 
Tellek geziz erdiz erdi jo zuena? Eta 
Newtonen sagar inspiratzailea?  Eta 
gure marinelek Terranobarako bidaietan 
sagardotan edaten zutena?”

Alegia, 2017ko uztailaren 16a.



Zergatik SAGARRA?

Sagarra gure herriaren historiaren parte handia da. 
Sagardoari esker iritsi dira baserriak gaur egun arte. 
Tolarearen inguruan eraikitako eraikinak dira eta haie 
esker egin dute aurrera. 

Gipuzkoan 1932.urtean, adibidez, gaur egun daukan 
biztanlegoaren erdia izan arren, 744 sagardotegi zeuden 
martxan. Guztira, 8 miloi litro sagardo ekoizteko.

Ez da gure asmoa  sagar edota sagardoari buruzko 
ikuskizun historiko bat egitea, baina ezin dugu ukatu 
ere, sagarra, bizitzeko modu bat dela Euskal Herriko eta 
batez ere Gipuzkoako familia asko eta askorentzat. 

Bestalde, sagarra bere horretan, oso elementu 
dantzagarria da. Borobiltasun horrek mugimendurako 
gonbita egiten du, erakargarria da begi bistarako, 
koloretsua eta oso  eramangarria: eskuetan, poltsikoan. 



Horren gozo 

horren erre 

horren mikatz  

horren ustel 

horren  sagar 

horren bizi 

Astigarraga, 2017ko uztailaren 23a.



Sagarretik sagardora 

eta sagardotik bueltan sagastietara! Festa batean hasi eta 
festa batean amaitzeko moduan!

Euskal dantza tradizionala oinarri hartuta, forma eta modu 
garaikideagotan murgilduko da ikuskizuna etengabe. 
Mugimenduaren forman ikertu eta dantza kalitate 
ezberdinak aurkeztuz.

Zuzeneko musikak aukera emango dio emanaldi bakoitzari 
bere taupada propioa izateko. Jendearen eta ikuskizunaren 
arteko lotura egoki egiteko, inprobisazioari ere tartea 
uzteko. 

Musika herrikoia, musika klasikoa, jazz erakoa, intzidentala… 
Musikak aktoreak adina hitz egiteko balioko du. 

 “Hau mahairako. Hau laberako. 
Honekin konpota. Gozoa honekin... 
Eta hau... (hozka egin)” 

“Hau sagardotarako. hau 
sagardotarako. Hau... ere 
sagardotarako, eta beste hau... 
(berriro hozka eginez) Ez, hau ez...”

Astigarraga, 2017ko uztailaren 23a.



“Lagun batek kontatu zidan Japoniatik bueltan, distira 
egiten zuen arboladi batek itsutu zuela han. Zer arraio 
da hori? galdetu zien bertakoei. Eta haiek erantzun: 
hori sagastia. Inguratutakoan jabetu zen laguna: 
sagar guztiak zirralezko paperez jantzita zeuzkaten. 
Zillarrezko txapelak jartzen zizkieten eguzki, aire, euri, 
txori edo xomorroen erasotik babesteko, eta dendara 
denak berdin-berdinak eta perfektuak irits zitezen. 
-Hemen, perfektua ez den sagarrak, ez du eroslerik, esan 
zioten lagunari-.

Zoriontsu naiz hemen honetan: formaz eta neurriz 
desberdin diren sagarren erreinuan. Harra duten 
sagarrak tentagarri diren lurrean: sagar inperfektuen 
paradisuan.”

Sortze prozesua. Durango, 2017ko ekainaren 10a.



AGURTZANE
INTXAURRAGA
Orozko, 1966.

Informazio Zientzietan lizentziatua Euskal 
Herriko Unibertsitatean. 1989an Eusko 
Jaurlaritzako ANTZERTIren (Arte Dramatiko 
Zerbitzua) hiru urteak osatu eta gero, 
HIKA Antzerki Taldearen sortzailetako bat 
izan zen. Harrezkero buru belarri ibili da 
interpretazio munduan, bai aktore lanetan 
eta baita zuzendari eta gidoigile moduan 
ere. Hikarekin ekoiztutako Ai, Ama, 
Aitarekin Bidaian, Hitzak, Koadernoa Zuri, 
Itsasoaren Emazteak dira, besteak beste, 
idatzi eta zuzendu dituen antzezlanak 
bidean hainbat sari jasoz. Beste konpainia 
batzuentzat zuzendari et adramaturgia 
lanak egi ditu ere: Gorakada, Malas 
Compañias , Rojo Telón. Zirko taldearen 
lan berria zuzentzen ari da: Letter, gutun 
baten bidaia. Egun, oroimen eta urteurren 
ekitaldiak sortzen ditu hainbat entitate eta 
instituzioentzat.

Antzerkiaz gain, telebistan hainbat urtez 
lan egin du gidoilari eta aktore zuzendari 
modura Goenkale telesaioan. 2017an 
Dibulitoon Studiok ekoitzia, Teresa eta 
Galtzagorri animazioko filma zuzendu 
du. Egun, bere bigarren animazioko film 
luzea idazten ari da, Basajaun, Dibulitoon 
Studiorekin

HIKA
TEATROA
Donostia, 1989.

Antzerki garaikidea, kontzeptuan 
eta poetikan oinarritua. Agurtzane 
Intxaurragak zuzentzen du konpainia. Bere 
antzezlan eta lan guztietan emakumearen 
begirada, izaera eta izana oso presente 
dago. HIKAren hainbat antzerki testu berak 
idatziak ditu Arantxa Iturbe idazlearekin 
batera. Bi emakume hauek maisuak dira 
historia hunkigarriak bezain krudelak 
eraikitzen. 

HIKA euskal antzerkia da. Bere sormen 
guztiak euskaraz jaio eta bizi dira. 
Gaztelaniazko bertsioa estatuko 
merkatuan zabaltzeko asmoz eraikitzen 
da.

Antzerki ekoizpenak ez ezik, hainbat 
instituzio eta entitateentzat oroimen eta 
urtenerreko ikuskizunak sortzen ditu, 
ad hoc. Horrez gain, beste konpainia 
batzuentzat ere zuzendaritza eta 
dramaturgiak burutzen ditu, hala nola, 
Malas Compañias eta Rojo Telon zirko 
konpainientzat. 

Bestalde, publikoarengana heltzeko 
mediazio eta sentsibilizazio lanetan ari 
da. Horren adibide Koadernoa zurirekin 
egindako sentsibilizazio lana Hernaniko 
herrian. Eta jasotako emaitza aberasgarriak 
ez eteteko, gainerako proiektuetan ere 
mediazio dinamikak eramaten hasi dira. 
Esaterako, 2018ko produkzio berrian, 
KABAReTztein 5 espazio ezberdinetan 
arituko dira lanean, bitartekaritza lanak 
burutzeko asmotan.

OINKARI DANTZA
TALDEA
Villabona, 1975.

Oinkari Dantza Taldea helburu nagusi 
batekin sortu zen: euskal dantzak jaso, 
ikasi eta irakastea. Gaur, Euskal Dantzak 
oinarri hartuz, Garaikidearekin eraiki eta 
Interpretazioarekin transmitituko diren 
ideiak landu eta osatzea da bere bidea. 
Azken urte hauetan konpromezu handia 
erakutsi du honetan eta horrek aldi 
berean ate asko eta elkarlan ugari egitera 
bultzatu du. Besteak beste, Infernuko 
Hauspoa, eta Korrontzi Dantzan, 
Korrontzi Folk taldea eta Oinkariren 
arteko elkarlanka; Itsasoaren Emazteak, 
Hikarekin elkarlanean. Horrez gain gero 
eta ohikoagoa da ekitaldi instituzionaletan 
dantzan ikustea:  Memoriaren Eguna, 
Gogora institutoak antolatu eta Hikak 
zuzendutako ekitaldia, besteak beste.

Era berean, azken urte hauetan ugariak 
dira atzerrira jaialdi ezberdinetara 
egin dituzten bidaiak: Dinamarka, 
Herbehereak, Frantzia, Hungaria, 
Ingalaterra

Aipagarria ere, Euskal Herriko Soinuzar 
Txapelketako 4 txapeldun Oinkari Dantza 
Taldeko direla.

Azkenik Oinkarik harrotasunez kontatzen 
du bere dantzarietako batzuk bai Espainian 
eta baita nazioartean ere, garrantzitsuak 
diren hainbat dantza konpainiaren parte 
izatea lortu dutela.  Adibidetako bat,  Axier 
Iriarte.  Gaur egun, berriz,  Alemaniako 
Dance Company Nanine Linning / 
Theater Heidelberg-en dabil.



IÑAKI 
DIEGUEZ
Irun, 1973.

Akordeoi jotzailea, bakarlari gisa 
kontzertuak Europan, Amerikako Estatu 
Batuetan, Hego Ameriketan eta beste 
hainbat lekutan eman ditu. 

Musika klasikoan aritu ondoren Jazz, Folk 
eta bestelako musika eta ekoizpenetan 
murgildu da. Pantxoa ta Peio, Gontzal 
Mendibil, Amaia Zubiria, Urko, Peio 
Servielle, Pantxoa Carrere eta abarren 
ibilaldietan parte hartu du.

Meridako Teatro Klasikoko Jaialdian, 
Troya siglo XXI ikuskizunean parte 
hartu zuen Rafael Amargo eta Ángela 
Molinarekin batera. Bertol Brecht-en 
“Kaukasiar kreazko borobilan” edo “Eh 
Petrel, conversaciones con Julio Villar” 
antzerki obretan musika sortu du. Artista 
ezberdinen hogeita hamar diskotan baino 
gehiagotan parte hartu du eta filmetan 
soinu bandetan ere aritu da, El Olivo, Cher 
Ami, El faro de las Orcas, 20 cm, besteak 
beste.

2008an hasita, hiru urtez, Iñaki biran 
aritu zen Cirque du Soleil proiektuaren 
baitan, Alegria ikuskizunean soinujole, eta 
oVo showaren sorkuntzan murgildu zen 
ondoren.

6 diska ditu ekoitziak 90. hamarkadatik 
hona. Azkenaldian, Hika Teatroak 
sortutako hainbat ikuskizunetan musika 
jarri du.  

IKER 
TELLERIA
Lasarte, 1976.

Perkusio jotzailea, Goi mailako Musika 
ikasketak Donostiako kontserbatorioan 
burutu zituen. Perkusio klasikoan, Donato 
Goyeneche, Jesus Mari Garmendia, 
Enmanuelle Séjourné eta baterian Javier 
Arearen eskolak jaso ditu. 

Denbora luzez aritu da Eitbn musikari 
gisa, eta hainbat orkestra eta taldeetan 
parte hartu du (Julia Leon, Samar, Iban 
Nikolai, Aupa Quartet, Faltriqueira, Egan, 
Izotz,  Julio Sabala, Amaia Zubiria, Mixel 
Ducau eta Carolin Philips...).

Hainbat disko grabaketa ditu bere 
gain, (Haragi gordiña; Samar; Iñaki 
Dieguez (Birak), Faltriqueira...), musika 
irakaskuntzarekin konbinatzen duen 
bitartean: Donostiako Dantza eta Musika 
Eskola, Zurriola, Zumaiako Txori txiki, 
Getariako Elkano, Azpeitiako Juan de 
Antxieta Musika Eskolak, Gasteizko Jesus 
Guridi Kontserbatorioa, Bilboko Juan 
Crisostomo de Arriaga Kontserbatorioan…

Azken urte hauetan Francisco Escudero 
Kontserbatorioan perkusioko irakasle 
bezala dabil.

MIREN 
GOJENOLA
Lekeitio, 1968. 

Ikurren Hizkuntzan diplomatua. 1989an 
Antzertin osatzen ditu aktore ikasketak. 
Urte berean HIKA Teatroa osatzen du 
promozioko lagunekin batera, tartean 
Agurtzane Intxaurraga dagoelarik. 90. 
hamarkadan Goenkalen aktore lanetan 
hasten den arren, aktoreen zuzendari 
lanetan amaituko du. Hika konpainiaz 
gain (Ai ama!, Itsasoaren Emazteak), 
beste konpainia batzuekin ere lan 
egingo du: Ongi ibili (Pok Teatroa); Wilt 
(AdosTeatroa) edota Hiru (TxaloTeatroa). 
Agurtzane Intxaurragarekin elkarlanean 
ari da 2011tik, Hitzak antzezlanaren 
zuzendari laguntzaile gisa edota Rojo 
Telonen Soy Ellas zirko ikuskizunean 
zuzendaritza partekatuz (2016). Horrez 
gain, 2013tik gaztetxo eta helduentzat 
antzerki tailerrak ematen ditu. 
Momentuan Koadernoa Zuri (2016) 
lanean ari da Hikarekin aktore lanetan, 
besteak beste.



ENEKO 
GIL
Errenteria, 1985.

Sei urteterekin herriko Ereintza Dantza 
Taldean euskal dantza eta balleteko 
eskoletara joaten zen poz-pozik.  

Hamabi urtez solfeoa, pianoa, armonia eta 
musikari oro har lotutako eskolak ere jaso 
zituen Oiartzungo Ibargain musika eskolan.

Hispaniar Filologiako ikasketak burutu 
zituen Gasteizen, betiere dantza alboan 
zuela. 17 urterekin besterik ez Kukai Dantza 
Konpainian hasi zen dantzari bezala eta 
gaur egun bertan dihardu, Euskal Herriko 
eta nazioarteko koreografo eta artistekin 
lanean.

Dantzak hainbat koreografo eta lagun 
ezberdinekin lan egiteko aukera eskaini 
dio eta 2009. urtean Asier Zabaletaren 
Bihar jaio nintzen piezan egindako 
lanarengandik Ipar Karolinan eta New 
Yorken dantzako formazioa jaso zuen.

Bere lagun-minak diren Noemi Viana eta 
Iñigo Ortegarekin Anakrusa Dantza Teatro 
Konapinia sortu zuten 2013. urtean eta 
alaitasun momentu ugari bizitzeko aukera 
izan zuten elkarrekin.

Bere lanak Villabonako Oinkari Dantza 
Taldean dantza-garaikide eta sorkuntzako 
eskolak emateko aukera eman zion.

Gaur egun Euskal Herrian dihardu lanean 
bere familiaz eta benetan miresten dituen 
lagunez inguratuta dantzari eta pertsona 
bezala hazitzeko asmotan.

ARANTXA 
ITURBE
Alegia, 1964. 

Informazio Zientzietan Lizentziatuta 
Nafarroako Unibertsitatean. Irratigintza 
izan da bere jarduera profesional 
nagusia 1988. urtetik hona eta horretan 
dihardu gaur egun ere Euskadi Irratiko 
Arratsaldekoa saioa gidatzen eta 
zuzentzen. Euskal Herriko egunkari 
gehienetan egin izan ditu kolaborazioak. 
Irratiko eta telebistako gidoigile bezala 
ere lan egin du eta HIKA Teatroak gidatu 
dituen lau antzezlan idatzi ditu Agurtzane 
Intxaurragarekin elkarlanean. Horietako 
hiruk euskerazko testu onenaren Max 
Saria jaso dute. Hortaz gain haur 
literaturan eta helduen literaturan hainbat 
liburu ditu argitaratuak. Besteak beste, 
Ezer baino lehen (Elkar 1992); Kontu jaten 
(Alberdania 2006); Amona basoan galdu 
zenekoa (2005 Elkar). 

Hikak ekoitzitako Koadernoa zuri lanaren 
izen bereko eleberria atera berri du (2017, 
Elkar).

XABIER 
MUJIKA
Andoain, 1986.

Donostiako DAGET fakultatean 
arkitektura ikasketak amaitu ondoren, 
Bruselaseko SHSH arkitektura eta 
eszenografia bulegoan lan egin zuen 
Leonardo programaren baitan. Arte 
eszenikoetara salto egiteko beharra sentitu 
ondoren, bai jantzi eta bai argiztapen 
ikasketetei hasiera eman zien.

Donostiako AEG zentruan, neurrira egin-
dako eta ikuskizunetarako jan-tzien te-
knikari heziketa zikloa burutu zuen eta 
eszenaren ezagutza osatzeko helburuare-
kin, EXITAEn zuzeneko ikuskizun argizta-
pen kurtso bat egin zuen. Hainbat dant-
za eta antzerki konpainiarentzako lan egin 
du, besteak beste, Dantzaz, LASALA, Cielo 
Raso eta Hika Teatroa.



Sortze prozesua. Durango, 2017ko ekainaren 10a.

Arrantzaleak ta Apple nola

upel berdinean sartu

Eba Newtonen lege guztien kontra

ez al zen ausartu

dantzari onak ez dauka zertan

grabitateaz ohartu

bide berriez gose bazaude

kosk egin eta sagartu.

Bertsoa: Oihana Iguaran



Fitxa artistikoa

Dantzariak: Ainhoa Barandiaran, Aiora Escudero, Aitor Garcia, Ane Urruzola, 
Antton Fernandez, Aritz Salamanca, Beñat Monfort, Eli Larrañaga, Eneritz 
Ugartemendia, Fermin Escudero, Iker Sanz, Jone Mendiluze, Juan Urretavizcaya, 
Lierni Kamio, Mederi Orbiso, Nerea Arregi, Oihana Iguaran 

Aktorea: Miren Gojenola

Musika zuzenean: Iñaki Dieguez (eskusoinua), Iker Telleria (perkusioa) 

Zuzendaritza eta Dramaturgia: Agurtzane Intxaurraga

Testuak: Arantxa Iturbe

Koreografia: Eneko Gil (Kolaborazioa: Agurtzane Intxaurraga, Jenni Perlaza) 

Jantziak: Xabier Mujika; Oihana Legorburu ( jantzi gorria)

Diseinu grafikoa: Irene Larrañaga, ArriStudioa

Argazkiak: Otxabi studioa

Bideoa: Acrónica Producciones

Argiak: Xabier Lozano

Ekoizpen exekutiboa: HIKA Teatroa eta Oinkari Dantza Taldea

Administrazioa: Asun Etxebarria

Komunikazioa: Amaia Kerexeta

Talde teknikoa: Iker Ugalde, Eneko Arteaga, Julen de la Iglesia, Eraginstac

Banaketa: HIKA TEATROA 633252200 (Amaia Kerexeta)



Behar teknikoak

Gutxieneko 9 x 9 ko espazio irekia (eszenatoki gabe). Jendea inguruan 
kokatuko da. 60 aulki

Lur laua. Adokinik gabea.

Aldagela handi bat eszenatik gertu, dutxekin.

Entsegurako espazio itxia (aukeran).

Soinurako hartunea.

Gauez bada argindar hartunea eta 12 hesi.

Emanaldia baino ordubete lehenago inguruko farolak itzaltzea komeni da.

Euria den kasuetarako, ordezko espazioa aurrez adostua.



SAGA R T U
OINKARI DANTZA TALDEA

HIKA TEATROA

H
orren sag

ar, horren b
izi

HIKA Antzerki Taldea, SL
Aldapa kalea 14, Donostia, Gipuzkoa
T 633 252 200 - 656 792 501
hika@hikateatroa.eus
www.hikateatroa.eus

Euskadiko Ekoizle Eszenikoen ElkarteaBasque
Cider Tour

Route du 
Cidre Basque
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Sagardoaren
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